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De perfecte houten vloer
Hout brengt warmte en sfeer in huis. Een houten vloer is een investering en die is
het helemaal waard. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden en je kunt bij ons jouw
houten vloer zelf samenstellen: in een paar stappen heb jij een prachtige vloer in
huis. Natuurlijk helpen we je graag.

1
Bepaal de legwijze
De legwijze bepaalt de look and feel van jouw nieuwe vloer.
Ga voor de klassieke rechte plank, kies de populaire visgraat
of ga out of the box met de unieke Hongaarse punt.

2 Kies de sortering die jij het mooist vindt
Bij ons heb je keuze uit diverse soorten hout. De populairste soort is 
eikenhout, omdat die heel mooi te bewerken is. Daarnaast kun je kiezen 
voor bamboe, Amerikaans notenhout en meer.
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3 Bepaal de afmetingen
Een houten vloer moet natuurlijk helemaal afgestemd zijn op
jouw huis. Daarom bepaal je bij ons zelf de gewenste
afmetingen. 

4 Kies de kleur
Bij de Houtfabriek is er keuze uit meer dan 50 kleuren voor
zowel geoliede als gelakte vloeren. In onze showroom kun je
de kleuren in het echt zien.
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Soorten houten vloeren
Bij de Houtfabriek bieden we twee soorten houten vloeren aan: de multiplank en de
ambachtelijke tapisvloer.

Multiplank
De populairste plank is de multiplank. Multiplanken
zijn opgebouwd uit verschillende lagen, die
kruislings zijn verlijmd. De multiplank krimpt weinig
en zet nauwelijks uit. Hierdoor is deze plank
uitstekend geschikt voor op vloerverwarming.

Kenmerken

Zeer stabiele basis
Kan zwevend en verlijmd gelegd worden
Geschikt voor vloerverwarming
Meer dan 50 kleuropties
Verkrijgbaar in rechte planken, visgraat,
Hongaarse punt en andere patronen

De basis van de plank bestaat uit een stabiele, uit
meerdere lagen opgebouwde, ondervloer. Hierop
wordt de toplaag van massief hout verlijmd. Deze
toplaag is verkrijgbaar in verschillende diktes,
variërend van 3 tot 6 mm. 

Legwijze

Door de constructie van de plank, kan de vloer zowel zwevend als verlijmd gelegd
worden. Meestal adviseren wij de vloer te verlijmen: hierdoor verbetert de akoestiek van
je woning, neemt het loopgeluid af en zal de vloer niet of nauwelijks kraken.

Specificaties

Breedte: 14, 18 en 22 cm zijn standaard leverbaar. Overige breedtes op aanvraag.
Dikte plank: 12 tot 18 mm inclusief toplaag
Dikte toplaag: van 3 tot 6 mm
Velling: verkrijgbaar met en zonder V-groef
Afwerking: olie of lak
Bewerkingen, onder andere: roken, verouderen of borstelen
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Visgraatvloer 

in combinatie met 

traprenovatie



Tapisvloer
Een tapisvloer bestaat uit massief houten plankjes, met
een dikte van 6 tot 9 mm. Men noemt de legwijze van
deze vloer Tapis. Deze plankjes kunnen in stroken of in
een patroon gelegd worden. Denk hierbij aan visgraat,
de Hongaarse punt, Versailles en andere patronen. 

Kenmerken

Meer dan 50 kleuropties
Geschikt voor vloerverwarming
Ambachtelijk legproces

Een tapisvloer is een prachtige, ambachtelijk gemaakte vloer
en is zeer duurzaam en geluidsarm. De vloer is verkrijgbaar
in diverse afmetingen en wordt op maat gemaakt. Er zijn
veel patronen mogelijk met verschillende randafwerkingen,
zoals band en bies en sluitfriezen.

Legwijze

Een tapisvloer leggen is vakmanschap, waar wij gespecialiseerde parketteurs voor in
dienst hebben.

Specificaties

Breedte: 7,1 tot 22 cm zijn standaard leverbaar. Overige breedtes op aanvraag.
Dikte tapis-stroken: 6 tot 9 mm
Velling: verkrijgbaar met en zonder V-groef
Afwerking: olie of lak
Bewerkingen, onder andere: roken, verouderen of borstelen

Op maat

Heb je een specifieke afmeting of een ander patroon in gedachten? Wij kunnen de
planken in elke gewenste afmeting laten schaven. Zo weet je zeker dat jouw nieuwe vloer
straks helemaal past in jouw woning en 100% naar wens is.
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Rechte planken,

visgraat of Hongaarse 

punt



Houtsoorten
Hout geeft een warme sfeer aan je interieur. Dat geldt voor zowel een moderne
inrichting, als voor een klassiek interieur en andere interieurstijlen. Eiken is de
meestgekozen houtsoort voor houten vloeren. Eikenhout laat zich uitstekend
kleuren en behandelen, waardoor de kleuropties eindeloos zijn. Hieronder vind je
de belangrijkste kenmerken van eiken. Uiteraard kunnen wij ook andere
houtsoorten leveren.

Europees eiken
Zeer veel kleuropties
Geschaafd, verouderd, geborsteld of gerookt
Noestvrije, rustieke of robuuste structuur

Bamboe
Grassoort met hardhouten eigenschappen
Duurzaam alternatief voor hout
Ook geschikt voor vochtige ruimtes

Afzelia
Warme, roodbruine kleur
Hard en zeer duurzaam
Tropisch hardhout uit Afrika
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Canadees maple
Zeer blanke houtsoort
Weinig kleurverschil in het hout
Bescheiden vlampatroon

Kambala
Lichte tot chocoladebruine kleur
Naturel af te werken
Duurzaam en beperkte werking

Amerikaans notenhout
Warme, donkerbruine kleur
Rustige tekening in het hout
Af te werken met transparante olie of lak
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Ervaar het effect

van hout



De legwijze
Hoe jij jouw nieuwe houten vloer laat leggen, heeft veel invloed op de sfeer die je in
huis creëert. Bij de Houtfabriek is er veel mogelijk. Je kunt bij ons zelf kiezen hoe
jouw nieuwe vloer wordt gelegd.

Rechte plank
Elke ruimte leent zich voor een houten vloer met rechte planken. Met de legwijze en de
breedte van de planken creëer je het gewenste optische effect. Zo komen bredere
planken goed tot hun recht in grote ruimtes en oogt een kleine kamer groter door smalle
planken.

In de lengte

Wil je de ruimte langer laten lijken? Leg de vloer dan in de lengte. Houten planken zijn
verkrijgbaar met en zonder V-groef. Een V-groef aan de lange zijde benadrukt de breedte
van de plank. Hierdoor lijkt de ruimte langer. Bijkomend voordeel is dat bij deze manier
van leggen het minste materiaal verloren gaat.

In de breedte

Smalle en lange ruimtes ogen breder wanneer je de vloer in de breedte legt. Omdat er
meer planken ingekort moeten worden, gaat er bij deze legwijze meer materiaal verloren.
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Kleine ruimte

Fijnere visgraatvloeren maken een kleine ruimte optisch groter. Vooral de varianten met
een lichte afwerking geven een ruimtelijk gevoel. Warme kleuren zorgen daarentegen
voor een knusse sfeer

Grote ruimte

Bredere visgraatpatronen lenen zich het best voor grotere ruimtes. Met een breder
patroon voorkom je dat de ruimte er te druk uitziet. Ook de kleurafwerking is van invloed
op de uitstraling.

Visgraat 
Visgraatvloeren laten een ruimte groter lijken. Dit effect treedt op doordat de schuine
lijnen je ogen naar de verste hoeken van de kamer leiden. Het motief van een visgraat
vormt een pijl van 90 graden. Het optische effect van deze pijl is het grootst als deze in
de lengte van de ruimte ligt. De ideale grootte van de plank is afhankelijk van de ruimte.
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Patronen
Er zijn verschillende patronen waarin een vloer gelegd kan worden. Zo kun je kiezen voor 
een Hongaarse punt, Versailles of een ander patroon. 

Hongaarse punt

Naast de populaire visgraat, kan een houten vloer ook in een Hongaarse punt gelegd
worden. Waar de plankjes van een visgraat om en om liggen, zijn bij de Hongaarse punt
de einden afgeschuind in 45 of 60 graden. 

Versailles

Een ander voorbeeld van een patroonvloer is het Versailles-patroon. Dit is een tegel met
diagonaal vlechtwerk en een vierkant kader. Bij ons wordt het patroon gelegd met
eikenhouten planken.
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Tijdloos, 

sfeervol 

en stijlvol

 



De kleur en afwerking
De afwerking geeft de vloer kleur en een unieke uitstraling. Ook bescherm je de
vloer hiermee tegen vuil en vocht. Houten vloeren kunnen afgewerkt worden met
olie of lak. Beide afwerkingen hebben een ander effect, zowel qua uitstraling als in
onderhoud. In onze showroom kun je alle kleuropties bekijken. We helpen je graag
bij het kiezen uit het ruime aanbod kleuren.

Olie
Keuze uit meer dan 50 kleuren
Reinig en bescherm je vloer eenvoudig met vloerzeep
Werk lichte beschadigingen en vlekjes eenvoudig bij

Lak
Keuze uit meer dan 50 overlakbare kleuren
Ultramat, satijn of hoogglans
Transparante, matte uitstraling voor onbehandelde look
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Interieurstijlen
Wist je dat een houten vloer een prachtige toevoeging is in elke interieurstijl? 
Doordat hout bewerkt kan worden en verkrijgbaar is in verschillende kleuren, heeft 
elke vloer een unieke uitstraling. 

Landelijk wonen

Heb jij een prachtige landelijke woning? Dan kan een brede houten vloer niet ontbreken.
De karakteristieke en authentieke uitstraling past precies bij een landelijke look and feel.
Het geeft je woning een warme sfeer en een nostalgisch gevoel.

Industriële inrichting

Ruwe materialen staan centraal in een industrieel interieur, zoals onbewerkt hout en
beton. Een eikenhouten vloer met een grey wash past perfect bij deze interieurstijl. Ook
een visgraatvloer of Hongaarse punt geeft een prachtig effect.
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Modern interieur

Een moderne uitstraling kenmerkt zich door strakke lijnen. Een visgraatvloer zorgt voor
een speels effect in een moderne woning, maar rechte planken passen natuurlijk ook
heel mooi. Kies voor een rustige basis in een modern interieur, door te kiezen voor een
donkere of lichte houten vloer.
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Hout is prachtig in 

iedere interieurstijl



Onderhoud houten vloer
Om zo lang mogelijk te genieten van jouw nieuwe houten vloer, is regelmatig
onderhoud erg belangrijk. Wij helpen je graag met onze tips en tricks, zodat jouw
houten vloer jarenlang meegaat. 

Regulier onderhoud geoliede houten vloer

Dweil je houten vloer, wanneer gewenst, met een vochtige dweil. Voeg een scheutje
vloerzeep toe aan een emmer met water. Na het dweilen is de vloer weer schoon
en de olie blijft onaangetast. Intensief belopen delen, vlekjes en krasjes, werk je
eenvoudig weg met behulp van onderhoudsolie. Onderhoudsolie kun je lokaal
aanbrengen en is binnen 6-8 uur weer droog.

Jaarlijks onderhoud geoliede vloer

Behandel je houten vloer elk jaar met onderhoudsolie. Hout heeft poriën. Als het oliepeil
in deze poriën te laag is, loopt vuil in het hout. Als deze poriën volledig gevuld zijn met
olie, is de vloer optimaal beschermd tegen vuil en vocht. Je kunt dit zelf aanbrengen en
uitboenen. Wij kunnen dit ook voor je uit handen nemen.

Groot onderhoud geoliede vloer

Is jouw vloer toe aan groot onderhoud? Wij doen dit graag voor je. Na het schuren en 
oliën ziet je houten vloer er weer uit als nieuw. Ook kunnen we kleine schades 
wegwerken door middel van spotrepair. Neem gerust contact op voor meer informatie, 
prijzen en beschikbaarheid.
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Houten vloer laten schuren

Een laklaag gaat gemiddeld zes tot twaalf jaar mee, afhankelijk van het gebruik van de
vloer. We adviseren je om na die tijd de versleten laklaag professioneel te laten schuren.
Na het schuren en behandelen is je vloer weer als nieuw. Wil je een offerte voor het
schuren en lakken van je vloer? Neem gerust contact op voor meer informatie, prijzen en
beschikbaarheid.

Waterschade houten vloer

Door lekkage kan er waterschade ontstaan aan je houten vloer. Speciaal opgeleid 
personeel kan de schade herstellen. Afhankelijk van de dekking van jouw verzekering, 
worden de kosten vaak vergoed door de verzekeringsmaatschappij.

Beschadigingen mooi weggewerkt met spotrepair
Is er schade ontstaan aan je houten vloer? Wij kunnen je helpen bij het herstel. Speciaal 
opgeleid personeel kan de schade aan jouw houten vloer met de nieuwste 
spotrepairmethodes herstellen. Een beschadiging tot 3 centimeter kan heel netjes 
worden hersteld met behoud van kleur en structuur. Neem contact op voor meer 
informatie en prijzen.

Regulier onderhoud gelakte houten vloer

Het voordeel van een gelakte houten vloer, is het eenvoudige onderhoud. Dweil de vloer
lichtvochtig met water en parketreiniger voor gelakte vloeren. 

De Houtfabriek | Duurzame basis: een houten vloer    20

https://dehoutfabriek.nl/producten/houten-vloeren/houten-vloer-laten-schuren/
https://dehoutfabriek.nl/offerte/
https://dehoutfabriek.nl/producten/houten-vloeren/waterschade-houten-vloer/
https://dehoutfabriek.nl/producten/houten-vloeren/houten-vloer-laten-schuren/
https://dehoutfabriek.nl/contact/


Over De Houtfabriek
Bij de Houtfabriek leg je de basis voor jouw woning. Sinds 2001 bieden wij alles voor je
interieur onder één dak. Ook geven wij interieuradvies op maat. We helpen je met het
bepalen van de juiste sfeer, kleuren en materialen, zodat je precies krijgt wat je zoekt. Of
je nu een houten vloer zoekt, wandpanelen, meubels of een volledig interieur: je voelt je
welkom bij de Houtfabriek.

Onze bijdrage aan een groenere wereld

Wat wij nou écht belangrijk vinden bij De Houtfabriek, naast kwaliteit en persoonlijk
advies? Eerlijke producten. Wij werken dan ook graag met natuurlijke, duurzame
materialen. Zo komen alle houtsoorten die wij gebruiken, zoals eiken- en walnoothout, uit
duurzaam beheerde bossen. 

Het vilt dat we gebruiken bij het bevestigen van de houten wandpanelen, wordt gemaakt
van gerecycled plastic. Onze lampen worden op duurzame wijze geproduceerd; deels in
lokale fabrieken in Nederland. 

Koop je bij ons een houten vloer of meubel? Dan laten wij twee nieuwe bomen planten:
één boom in Nederland en één boom in Oeganda. Op deze manier zorgen wij samen met
Trees for all voor een groenere wereld.
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5 feiten over duurzaamheid bij de Houtfabriek

Wij gebruiken uitsluitend hout dat verantwoord is geproduceerd.

Het hout in onze winkel komt vooral uit duurzaam beheerde bossen in Duitsland en
Frankrijk. Deze bossen zijn PEFC– en FSC-gecertificeerd.

De eiken toplagen van onze houten vloerdelen worden lokaal tot planken geschaafd.
Dit gebeurt in een Nederlands familiebedrijf. De schaverij heeft een recyclingsysteem,
waarbij ze de houtresten in een grote kachel verbranden en daar het hele complex
mee verwarmen.

Bij het leggen van de vloer wordt er zo duurzaam mogelijk gewerkt. Onze parketteurs
werken met 100% natuurlijke olie, onze lijm is duurzaam en de ondervloeren zijn zo
ecologisch mogelijk.

We laten onze houten vloeren en materialen rechtstreeks vanaf de houtschaverij naar
je toebrengen. Daarmee verminderen we onze CO2-uitstoot.
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Adres- en contactgegevens
Kerkdijk 24a

3615 BE Westbroek (Utrecht)
 

0346 – 28 26 63 | info@dehoutfabriek.nl

tel:+31346282663
mailto:info@dehoutfabriek.nl

